
                                                                                                                                                           

                                               

                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                          Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο: 21/2021 

                  Συνεδρίασης του Διοικητικού  

              Συμβουλίου                     

                              Αριθ. Απόφασης:  65/2021 

                               
 

     
 

 

Την Τρίτη 7/9/2021 και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο  του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος 

Παπάγου – Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1191/3-9-2021 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος, η οποία πραγματοποιήθηκε 

μέσω Τηλεδιάσκεψης, λόγω αποφυγής διάδοσης του ιού Covid - 19, σύμφωνα με την 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, άρθρο 10 παρ. 1 και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 

41332/2021 - ΦΕΚ 3958/τ.Β’/27-08-2021) 

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών, 

ανταποκρίθηκαν εννέα (9) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό, όπως φαίνεται   

παρακάτω: 
 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Αθανάσιος Αυγουρόπουλος 1. Αθανάσιος Κούτρας 

2. Μιχάλης Χατζής 2. Αλέξανδρος Μελισσάρης 

3. Κατερίνα Γκούμα 3. Νίκος Λινοξυλάκης 

4. Ιωάννης Κρασσάς 4. Έλενα – Νατάσα Καΐτσα 

5. Σταματία Ζούλια 5. Νίκος Στάππας 

6. Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη 6. Μιχάλης Πανούσης 

7. Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου   

8. Ιωάννης Μελέας   

9. Βαρβάρα Κοσμάτου   

10. 
Πέτρος Παπαλέξης (αναπλ. κου 

Πανούση) 
  

 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης  η  υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, 

για την τήρηση των πρακτικών αυτής.  

ΘΕΜΑ 2ο: Διάθεση αιθουσών γυμναστικής και ανοιχτών γηπέδων σε σωματεία και 

ιδιώτες. 
 

Ο Προϊστάμενος του Αθλητικού Τμήματος, κος Παναγιώτης Νικολούδης, εισηγείται τα 

κάτωθι: 

Α. Διάθεση Αιθουσών Γυμναστικής 

                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η 

ΑΔΑ: ΨΞΧ0ΟΛΥΡ-ΞΛ1



1. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1015/19-7-2021 αίτηση του «Αθλητικού Συλλόγου 

TAEKWONDO ΗΛΙΔΑ», με θέμα την παραχώρηση της αίθουσας του Γυμναστηρίου 

Χολαργού (οδού Σύρου), για την περίοδο 2021-2022, εισηγούμαι, ότι σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό της επόμενης περιόδου, κρίνεται ότι είναι δυνατή η παραχώρηση 

στον ανωτέρω σύλλογο για εννιά (9) ώρες εβδομαδιαία. Οι ακριβείς ημέρες και ώρες 

της παραχώρησης είναι οι εξής, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 16:00 - 17:00 και 18:00 

- 19:00, Τρίτη, Πέμπτη 18:30 - 19:30 και Σάββατο 10:00 - 11:00.  Όσον αφορά στο 

οικονομικό αντίτιμο, προτείνεται να ισχύσει το ίδιο της προηγούμενης περιόδου 

δηλαδή 200,00 € μηνιαίως που  αφορά λειτουργικά έξοδα (καθαριότητα και ΔΕΚΟ)  
 

2. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 846/24-6-2021 αίτηση της «Ένωσης Φίλων Χορού & 

Μουσικής»,  με θέμα την παραχώρηση της αίθουσας του 1ου ορόφου, του 

Γυμναστηρίου Παπάγου, για την περίοδο 2021-2022, εισηγούμαι, ότι σύμφωνα με 

τον προγραμματισμό της επόμενης περιόδου, κρίνεται ότι είναι δυνατή η 

παραχώρηση στον ανωτέρω σύλλογο για δέκα (10,5) ώρες εβδομαδιαίως. Οι 

ακριβείς ημέρες είναι: Τρίτη 19:30 - 22:00 και Πέμπτη 10:30 - 12:00 π.μ. και 19:30 - 

22:30 και Σάββατο 16:00 - 18:00. Όσον αφορά στο οικονομικό αντίτιμο, προτείνεται 

να ισχύσει το ίδιο της προηγούμενης περιόδου, δηλαδή 300,00 € μηνιαίως, που 

αφορά λειτουργικά έξοδα (καθαριότητα και ΔΕΚΟ).  
 

3. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 857/25-6-2021  αίτηση της  Αikido School Athens Greece, με 

θέμα την παραχώρηση ωρών στο κλειστό γυμναστήριο της οδού Σύρου, για την 

περίοδο 2021-2022, εισηγούμαι, ότι σύμφωνα με τον προγραμματισμό της επόμενης 

περιόδου κρίνεται ότι είναι δυνατή η παραχώρηση στον ανωτέρω σύλλογο για επτά 

(7) ώρες εβδομαδιαίως. Οι ακριβείς ημέρες είναι: Τετάρτη 20:00 - 22:00, Παρασκευή 

20:00 - 22:00 και Σάββατο 11:00 - 14:00. Όσον αφορά στο οικονομικό αντίτιμο, 

προτείνεται, να ισχύσει το ίδιο της προηγούμενης περιόδου, δηλαδή 200,00 € 

μηνιαίως, που αφορά λειτουργικά έξοδα (καθαριότητα και ΔΕΚΟ). 
 

4. Mε την υπ’ αριθ. 771/19-7-2021  αίτηση του «Αθλητικού Συλλόγου TAEKWONDO 

ΠΑΠΑΓΟΥ», με θέμα την παραχώρηση της αίθουσας του 1ου ορόφου (αίθουσα 

Τaekwondo) και του υπογείου, (αίθουσα ξιφασκίας) του Γυμναστηρίου Παπάγου, 

για την περίοδο από 1/9/2021 έως 30/6/2022, εισηγούμαι, ότι σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό της επόμενης περιόδου, κρίνεται ότι είναι δυνατή η παραχώρηση 

στον ανωτέρω σύλλογο για είκοσι δύο (22) ώρες εβδομαδιαίως. Οι ακριβείς ημέρες 

και ώρες είναι: Δευτέρα και Τετάρτη 16:30 – 18:30, Τρίτη και Πέμπτη 16:30 - 22:30, και 

Παρασκευή 16:30 - 19:30. Επίσης η χρήση της αίθουσας της ξιφασκίας για τις μέρες 

Τρίτη και Πέμπτη  19:30 - 21:00.  Παράλληλα σας παραχωρούμε την χρήση του 

εσωτερικού χώρου του ανοιχτού στίβου, πλησίον του Κέντρου Νεότητας, ώστε για 

όσο διάστημα το επιτρέπει ο καιρός να διεξάγετε προπονήσεις αθλητών σε ανοιχτό 

χώρο. To μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται στο ποσό των 740,00 €. 
 

Β. Διάθεση γηπέδων τένις στη Δημοτική  κοινότητα  Παπάγου  και Χολαργού. 

1. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 904/6-7-2021 αίτησή της, η κα Χριστίνα Τσικαλάκη 

(προπονήτρια αντισφαίρισης)  ζητά την ενοικίαση του γηπέδου 1 στο αθλητικό 

κέντρο της οδού Νευροκοπίου, από 11 Σεπτεμβρίου 2021 έως 11 Ιουνίου 2022. 

Οι ημέρες και οι ώρες που μπορούν να παραχωρηθούν είναι οι εξής: 

ΑΔΑ: ΨΞΧ0ΟΛΥΡ-ΞΛ1



Τρίτη 11:00 - 13:00, Τετάρτη 8:00 - 10:00, Παρασκευή 11:00 - 12:00, Σάββατο 9:00 -10:00 

και 15:00 – 20:00 και Κυριακή 09:00 – 14:00 και 16:00-20:00.  

Στο γήπεδο του πάρκου (Verde), Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 20:00 - 21:00. 

Το κόστος της ωριαίας μίσθωσης είναι στα 10,00 €. 
 

2. Με την  υπ’ αριθ. πρωτ. 949/9-7-2021 αίτηση της η κα Αγάπη Κίκιζα (προπονήτρια 

αντισφαίρισης), ζητά την ενοικίαση του γηπέδου 2  στο αθλητικό  κέντρο  της οδού 

Νευροκοπίου  από 1/9/2021 έως 13/6/2022.  Οι ημέρες και ώρες που μπορούν να 

παραχωρηθούν είναι οι εξής: Δευτέρα 20:00 - 22:00, Τρίτη 08:00 - 10:00 και  20:00 - 

22:00, Τετάρτη 20:00 - 22:00, Πέμπτη 20:00 - 22:00, Παρασκευή 8:00 - 10:00 και  20:00 - 

22:00 και Σάββατο 13:00 - 15:00. Για το mini tennis οι ώρες που παραχωρούνται  είναι: 

Δευτέρα -Παρασκευή 16:00 - 20:00 και Σάββατο  10:00 - 13:00. Το κόστος της ωριαίας 

μίσθωσης είναι στα 10,00 €  και για το mini tennis  είναι 5,50 €. 
 

3. Mε την υπ’ αριθ. πρωτ. 831/23-06-2021 αίτηση της η κα Ολυμπία Καρπούζη  

(προπονήτρια αντισφαίρισης), ζητά την ενοικίαση του γηπέδου επί της οδού 

Κλειούς, από 1/9/2021 έως 31/7/2022. Οι ημέρες και ώρες που μπορούν να 

παραχωρηθούν είναι οι εξής: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, και Σάββατο 

18:00 - 19:00. Το κόστος της ωριαίας μίσθωσης  είναι στα 10,00 €. 
 

4. Με την υπ’ αριθ. πρωτ.1183/1-9-2021 αίτηση της η κα Κλεοπάτρα – Μαρία Ρέππα  

ιδιώτης, ζητά την ενοικίαση του γηπέδου  στο  Πάρκο Παπάγου  από 6/9/2021 έως 

6/2/2021 κάθε Τρίτη  9:00 - 11:00 και Παρασκευή 9:00 - 10:00. Το κόστος της ωριαίας 

μίσθωσης είναι στα 10,00 €.            

 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

Εγκρίνει  την διάθεση αιθουσών γυμναστικής και ανοιχτών γηπέδων σε σωματεία και 

ιδιώτες, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση. 
 

 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό  65/2021 
 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μιχάλης Χατζής 

 Κατερίνα Γκούμα 

 Ιωάννης Κρασσάς 

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος Σταματία Ζούλια 

 Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη  
Γεωργία Γεωργακοπούλου - Ζωγράφου 

 Ιωάννης Μελέας 

 Βαρβάρα Κοσμάτου 

 Πέτρος Παπαλέξης 
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